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 різноманітні прояви 

соціальної дезадаптації, які 

викликають осуд людей; 

 

 не ототожнюється з психічними  
захворюваннями чи 
патопсихологічнимистанами, хоча 
може за певних умов  набувати 
патологічних форм (алкоголізм,  
наркоманія тощо) 

 



 Різноманітні страхи і 
комплекси дитини, про які 
він соромиться розповісти 
дорослим. 

 Відсутність контролю з боку 
батьків, розуміння власної 
безкарності за будь-які дії. 

 Агресія, роздратованість, 
негативне сприйняття 
навколишнього світу. 

 Психічні відхилення, з 
якими складно впоратися 
самостійно. 

 



1.Антисоціальна поведінка 

2.Асоціальна поведінка 

3.Аморальна поведінка 

4.Аутодеструктивна поведінка 

5.Адиктивна поведінка 



це поведінка, яка суперечить соціальним і правовим  

нормам, загрожує соціальному порядку і благополуччю  

оточуючих 

Кримінальна (злочинна)  

поведінка 
Виявляється у вчинках, що  

суперечать 

нормам права і передбачають  

кримінальну відповідальність 

Делінквентна поведінка 
Полягає у здійсненні  

особистістю дрібних  

правопорушень, за які її не  

притягують до відповідальності  

(бешкетування, хуліганство) 

 
Делінквентна поведінка може  

трансформуватись у злочинну 



це форма  дезорганізації індивіда  в групі, або у  
суспільстві, де  виявляється  невідповідність  

очікуванням, що  склалися в дійсності,  насамперед,  
моральним вимогам. 



– сукупність  вчинків, що характеризуються  
негативним ставленням індивіда до  етики і моралі, 
до загальнолюдських  цінностей,зокрема, до  
дисциплінованості, почуття обов’язку,  поваги до 

оточуючих, ввічливості,  чемності, і передбачає 
громадський осуд 



 Аутодеструктивна  
(саморуйнівна)  
поведінка являє собою  
поведінку, що  
відхиляється від  
психологічної,  
медичної норм,  
загрожуючи цілісності  
і розвитку особистості 

 

 

 віктимна (поведінка  
жертви) 



Віктимна поведінка (viktim – 
жертва)  сприяє скоєнню 
насильства проти неї,  свідомо 
чи підсвідомо нехтуючи  
запобіжними заходами, 
обираючи  спосіб життя – 
конфліктність,  імпульсивність, 
демонстративність,  
нерозбірливість у знайомствах,  
привертаючи увагу агресивних 
осіб,  злочинців. 



 

Людина переживає безнадійність, безпомічність і мислить  за 
логікою: або негайне вирішення проблеми, або смерть. 
Слід зауважити, що бажання смерті поєднується з 
бажанням отримати допомогу з боку інших людей, тому  
суїцидант часто подає відповідні сигнали про допомогу,  
залишаючи повідомлення, листи, наводить лад у справах. 







• Створення сприятливого фону для повсякденного 

життя. 

 

• Інформаційна наповненість - лекції, бесіди, уроки, які 

пояснюють як визначити межу між девіантною і 

правильною поведінкою. 

 

• Терапія «протилежністю» - вчинки, на які у звичайному 

житті людина ніколи не зважилася би, наприклад, 

стрибок з парашутом або вираження себе в творчості. 

 

• Розвиток способів самовираження, які не виходять за 

рамки моралі суспільства. 



• Ігри та тренінги за участю професійних психологів, на яких 

завданням дорослих є формування правильного ставлення 

підлітка до власної персони. 

 

• Уроки і лекції на тему девіантної поведінки, пояснюють 

підліткам те, чому не можна порушувати закон, і чим це 

загрожує. 

 

• Програми, що включають в себе цикл з кількох занять з 

профілактики девіантної поведінки. 




